Elos Medtech är en ledande utvecklings- och strategisk produktionspartner inom medicinteknik.
Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden – Dental, Orthopedics och Life Science. Elos Medtech är
specialiserat på utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter såsom implantat och
operationsinstrument. Kunderna är medicinteknikföretag som är internationellt verksamma.
Elos Medtech har verksamhet i Sverige, Danmark, Kina och USA och huvudkontoret ligger i Göteborg,
Sverige. Vi omsätter ca 700 MSEK och har fler än 550 personer anställda världen över. Elos Medtech
är sedan 1989 noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Vi söker

CNC-operatörer till Elos Medtech i Timmersdala
Elos Medtech Timmersdala AB är ett företag inom Elos Medtech som tillverkar produkter inom dental
och ortopedi för den medicintekniska branschen. Vi är i en mycket expansiv fas och utökar vår kapacitet
kontinuerligt. Nu söker vi två nya CNC-operatörer, som vill vara en del av företagets tillväxtresa.
Två CNC-operatörer inom längdsvarv och fräs, 2-skift
Vi söker engagerade, noggranna, drivna CNC-operatörer, gärna med erfarenhet och kunskap i
skärande bearbetning, som vill arbeta i vår produktion. Vi tror och hoppas att ni med ett strukturerat
arbetssätt, tillsammans med teamen kan öka vår processtabilitet för en effektivare och mer
kvalitetssäker produktion. Ni brinner för förbättringsarbete, ser möjligheter före svårigheter, är
lösningsorienterade och värdesätter möjligheten att få utvecklas inom företaget.

För vidare information kontakta:
Arbetsledare, Karl Larsson 0511–440 678.
Ansökan
Välkommen med din ansökan snarast, urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Skicka ansökan till Ulrica Hampe på personalavdelningen: ulrica.hampe@elosmedtech.com
Märk ansökan med aktuell tjänst.

Om Elos Medtech
Elos Medtech är en arbetsplats för engagerade och passionerade människor, som vill växa
professionellt. Våra medarbetare har ett stort engagemang och är stolta över den kunskap och expertis
som har utvecklats inom bolaget genom åren. Vi erbjuder en arbetsplats som bygger på samarbete,
solidaritet och pålitlighet. Vi tror på att ge våra medarbetare möjligheter att utvecklas inom sitt arbete
och påverka sin framtid.
Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.elosmedtech.com

············································
Elos Medtech Timmersdala AB · Bäckedalsvägen 5 · 541 71 Timmersdala · Sweden

